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Školy zapíšu budúcich prváčikov
Kde sa pripravujú územné plány zón?
Železná studnička láka na výlety

Milí čitatelia,

Ocenili osobnosti
Bratislavskej župy 

zima k nám tohto roku akosi neprišla, len chrípkový vírus vyčíňa. Nuž verme, že jarné mesiace nám
prinesú viac slnka, optimizmu a vitality.
Začiatkom apríla zapíšu rodičia budúcich prváčikov do „ozajstnej“ školy. Väčšina detí sa na svoj veľký
deň teší, tí zvedavejší využili dni otvorených dverí
a obzreli si triedy i spolužiakov. Na zápise budú mať
možno o kúsok väčšiu odvahu a my im držíme palce.

Bezpečnosť detí
na internete 

Autori víťazných projektov podporených z participatívneho rozpočtu sa
postupne púšťajú do ich realizácie. Občas sa pri tom stretnú s výzvami,
ktoré neočakávali, a musia doslova zabojovať, no ich aktivita a úsilie prináša do mestskej časti „nový vietor“.
O tom, čo ohrozuje deti na internete, sa v spoločnosti diskutuje stále viac.
Aj rodičia sa musia vzdelávať a spoznávať nové trendy, aby svojim potomkom pomohli múdro využívať výhody nekonečného zdroja informácií,
a pritom ich dokázali ochrániť pred kyberšikanou či vydieraním. Pomáhajú im pri tom aj prednášky a diskusie organizované priamo v školách.
S lektorkou kurzov tvorivej dramatiky sme sa porozprávali o rozvíjaní
schopnosti dobrej komunikácie, najmä o hľadaní ciest k lepšiemu porozumeniu medzi rodičmi a deťmi, učiteľmi a študentmi, šéfmi a podriadenými...
Slnečné jarné dni sú ako stvorené na vychádzku do prírody a Nové
Mesto je plné zaujímavých miest, ktoré sa oplatí spoznať. Keď sa najbližšie
vyberiete na Železnú studničku, povšimnite si popri sviežej zelenej kráse
aj sochárske diela, železničnú staničku ukrytú kúsok za Červeným mostom a budovy bývalých mlynov, v ktorých sa v 19. storočí veselo otáčali
mlynské kolesá.
Potulky históriou nám priblížia svet starých miest a ich remeselníckych
cechov. Napríklad aj v stredoveku museli mladí ľudia nadobudnúť prax,
kým mohli pomýšľať na osamostatnenie. A podobne ako dnes sa za ňou
neraz vydávali do zahraničia.
Príjemné čítanie!
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Ľudský hlas oslavujeme od roku 2003

A to vďaka brazílskym otorinolaryngológom, ktorí už
na prelome tisícročí presadzovali Svetový deň hlasu. Ktovie, čo ich k tomu podnietilo, veď význam tohto nášho
daru si lekári špecialisti iste uvedomujú aj inde. A nielen
oni. Je predsa známe, že hlasom človek dokáže vyjaviť to
najcennejšie zo svojho vnútra osobitým spôsobom schopným vyvolať odozvu v iných – svoje myšlienky, city, nádeje, pochybnosti... Nečudo, že v mnohých povolaniach
funguje ako jemný nástroj, ktorý si vyžaduje najvyššiu
starostlivosť. Nemusíte byť spevákom ani hercom, pôsobivý zvučný hlas uplatníte všade, kde oslovujete početnejších poslucháčov. Stačí si pripomenúť armády pedagógov
a vychovávateľov – mimochodom, u tých hlas najčastejšie trpí presilením. Rovnako škodlivé je preň prechladnutie, suchý vzduch, nedostatok vody, dym, fajčenie...
Novomestský Hlas je určite odolnejší!

Školy zapíšu budúcich prváčikov
školského obvodu, v ktorom majú trvalé
bydlisko. Môžu však navštevovať aj inú
ako spádovú školu, ak ich riaditeľ tejto
školy prijme. Výnimočne možno prijať
aj dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo šiesty rok
veku. Na to je potrebné predložiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade,
že dieťa bude plniť povinnú školskú
dochádzku v zahraničí, musia ho zákonní zástupcovia zapísať aj na kmeňovú
základnú školu v SR, spravidla v mieste
trvalého bydliska. K zápisu je potrebné
prihlásiť aj deti telesne postihnuté, aby
bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné
zaškolenie alebo prijať ďalšie opatrenia.
Pozývame oboch rodičov (zákonných
zástupcov), aby spolu s dieťaťom prišli
na zápis do základnej školy, kde musia
predložiť platný občiansky preukaz
spolu s rodným listom dieťaťa. Ak
malo dieťa odklad, je potrebné priniesť
rozhodnutie o odklade z minulého roka

a podľa potreby aj doklad o zdravotnom
postihnutí dieťaťa. Podrobnejšie informácie poskytne riaditeľ školy, prípadne
ním poverený zástupca.
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Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2020/2021 sa
uskutoční v piatok 3. apríla 2020 od
14. do 18. h a v sobotu 4. apríla 2020
od 8. do 12. h.
Zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31.
augusta 2020 dovŕšia 6. rok veku, a detí,
ktorým bol odložený začiatok povinnej
školskej dochádzky o jeden rok, sú povinní zapísať ich do základnej školy. Budúci prváci sa spravidla zapisujú podľa
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Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
telefón

e-mail

ZŠ s MŠ Cádrova 23

02/2027 5593

riaditelka@zscadrova.sk

ZŠ s MŠ Česká 10

02/4437 2631

riaditel@zsceska.sk

ZŠ s MŠ Jeséniova 54

02/5465 4594

saliniova@zsjeseniovaba.edu.sk

ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12

02/4463 7274

riaditel@skolakalina.sk

ZŠ s MŠ Odborárska 2

02/4920 2611

danekova.lubica@zsodborba.edu.sk

ZŠ s MŠ Riazanská 75

02/4425 3122

cuntalova@zsriazanska.sk

ZŠ s MŠ Sibírska 39

02/4425 3786

partelova@sibirska.sk

ZŠ s MŠ Za kasárňou 2

02/4425 0803

riaditel@zakasarnou.sk

Počas dní otvorených dverí si svoje budúce
„pracovisko“ prišli obzrieť mnohí budúci
prváci. „Rodičov zaujímali najmä výučba
jazykov, záujmové krúžky, ale napríklad
aj to, či si učitelia s deťmi tykajú alebo vykajú,“ zhrnula časté otázky zástupkyňa
Dana Kmeťová zo ZŠ s MŠ Česká. Dodala,
že vďaka zameraniu na hudobnú výchovu majú tamojšie deti možnosť navštevovať popoludňajšie hudobné kurzy (ZUŠ)
priamo v priestoroch školy.
Jana Škutková
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Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách na školský
rok 2020/2021 sa uskutoční od 4. mája
do 15. mája 2020.
Do materskej školy sa dieťa prijíma na
základe písomnej žiadosti zákonných
zástupcov. Riaditeľovi školy alebo zástupcovi riaditeľa pre materskú školu
predložia kompletne vyplnenú žiadosť
spolu s potvrdením o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Bližšie informácie poskytne vedenie školy.

- ak
tuá
lne

ZM

EN

Ako prihlásiť dieťa do materskej školy
názov školy

materská škola

kontaktná osoba

telefón

ZŠ s MŠ Cádrova 23

MŠ Cádrova 15

Katarína Gáforová

02/2027 5596

MŠ Na Revíne 14

Mgr. Eva Adamková

02/5477 2548

MŠ Osadná 5

Anetta Miertušová

02/4437 2501

ZŠ s MŠ, Česká 10

MS Rešetkova 6

Bc. Zdena Vajdová

02/4437 1828

ZŠ s MŠ Jeséniova 54

MŠ Jeséniova 61

Mgr. Pavlína Bojnanská

02/5477 1635

ZŠ s MS Kalinčiakova 12

MŠ Kalinčiakova 12

Zuzana Sadovská

0903 752 753

ZŠ s MŠ Odborárska 2

MŠ Odborárska 2

Ružena Vlasáková

02/4920 2616

ZŠ s MŠ Riazanská 75

MŠ Letná 7

Mgr. Veronika Macháčová

02/4425 3088

MŠ Teplická 5

Sabína Neumannová

02/4425 3932

MŠ Legerského 18

Mgr. Katarína Kleinová

02/4425 2013

MŠ Šuňavcova 13

Mgr. Renata Korytárová

02/4425 2623

MŠ Pionierska 12/A

Mgr. Anna Mračková

0903 505 088

MŠ Šancová 65

Viola Kramárová

02/5556 2464

ZŠ s MŠ Sibírska 39

ZŠ s MŠ Za kasárňou 2
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Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?
O situácii vo výskyte respiračných ochorení na Slovensku
denne informuje obyvateľstvo väčšina masovokomunikačných
prostriedkov. Podrobné odporúčania na ochranu zdravia pred
ochorením COVID-19 uverejnil Úrad verejného zdravotníctva
SR na webstránke http://www.uvzsr.sk/. Ako postupovať, sa
tu dozvedia aj ľudia, ktorí mohli prísť do kontaktu s infikovanými osobami a/alebo pociťujú príznaky ochorenia (horúčka,
kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov a hlavy, únava).
Riziko infekcie pomôže znížiť dodržiavanie základných hygienických návykov, najmä dôkladné umývanie rúk, zakrývanie úst a nosa pri kašli či vyhýbanie sa kontaktu s ľuďmi, ktorí

majú príznaky nádchy alebo chrípky. Je dôležité dôkladne prevariť mäso a vajíčka, ktoré sa chystáte konzumovať, a zabrániť
nechránenému kontaktu s divými a hospodárskymi zvieratami.
Pravidelne aktualizované informácie a odporúčania zdravotníkov uverejňuje mestská časť aj na stránke www.banm.sk
a hlavné mesto na stránke https://bratislava.sk
Infolinka RÚVZ SR: 0917 426 075
e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

V Novom Meste
presiahla volebná
účasť 77 percent
Parlamentných volieb, ktoré sa na
Slovensku konali 29. februára, sa zúčastnilo 77,02 % oprávnených voličov z Mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto. Ide o vyššiu účasť, ako bol celoslovenský priemer (65,8 %). Vyplýva to z oficiálnych volebných výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad
SR (www.volbysr.sk).
Z celkovo 35 591 Novomešťanov zapísaných v zozname voličov sa na hlasovaní zúčastnilo 27 413. Z cudziny
volilo 659 obyvateľov našej mestskej
časti. Najviac hlasov v Novom Meste
získalo hnutie OĽANO (21,57 %).
Víťazom volieb do Národnej rady
SR sa stalo OĽANO, ktoré bude mať
v parlamente 53 poslancov, ďalšie
mandáty získali strany v poradí Smer-SD (38), Sme rodina (17), ĽSNS (17),
SaS (13) a Za ľudí (12).
(bor)

Ako dopadli voľby v Novom Meste
OĽANO

21,57 %

PS/Spolu

19,12 %

SaS
Za ľudí

11,18 %

Smer-SD

10,44 %

KDH

4,55 %

Sme rodina

4,29 %

Dobrá voľba

4,14 %

ĽSNS

3,58 %

Vlasť
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14,90 %

2,23 %

Poznáme osobnosti Bratislavského kraja
Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje ocenenia osobnostiam,
ktoré významným spôsobom podporili
rozvoj regiónu alebo pomáhajú občanom v kraji. Od roku 2003 ocenil už
vyše stovku laureátov, ku ktorým tohto
roku pribudlo ďalších 31 mien a jedna
historická osobnosť. Návrhy mohli zaslať
poslanci, starostovia i široká verejnosť,
nominácie napokon schválili poslanci
Zastupiteľstva BSK.
Pamätný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a Výročnú cenu
Samuela Zocha získali napríklad MUDr.
František Žernovický, CSc., František Šebej, PhDr., CSc., Mgr. Art. Ľubo Roman,
Mgr. Štefan Šimák, Jana a Tomáš Kuťkovci, Daniel Hevier, Mgr. Juraj Peržo,
MUDr. Oľga Čerbaničová, Janka Keseg
Števková, Mgr. Marián Bilačič či Martin
Borodáč.

V kategórii Historická osobnosť regiónu bol titul in memoriam udelený legendárnemu česko-slovenskému hokejovému brankárovi a trénerovi Vladimírovi
Dzurillovi, jednému z najlepších brankárov hokejovej histórie. Cenu prevzala
jeho manželka Zlatica Dzurillová.
Oceňovanie spestrila špeciálna kategória Cena verejnosti. O jej víťazovi rozhodli obyvatelia kraja prostredníctvom
verejného hlasovania. Získali ju manželia
Vojtech Potočný a Mária Potočná. Nominovaní boli za dlhoročnú prácu v oblasti
vodných športov. Vojtech Potočný pôsobí od roku 1963 ako tréner. Trénoval
viac ako 300 športovcov vrátane zverencov, ktorí nás reprezentovali na olympiádach. Spolu s manželkou majú štyri deti,
ktoré v rodinnej tradícii naďalej pokračujú. Vedú Klub dunajských vodákov Slávia UK.
(bsk)

Kam s odpadom?

Veľkoobjemové kontajnery pristaví EKO-podnik v máji a júni
Aj tohto roku poskytne mestská časť svojim obyvateľom pomoc pri jarnom upratovaní vo forme pristavenia kontajnerov na veľkorozmerný odpad. Z dôvodu technickej odstávky bratislavskej spaľovne však bude časový harmonogram rozmiestnenia o niekoľko týždňov posunutý a jeho realizácia sa predpokladá v mesiacoch
máj až jún 2020. Tabuľku konkrétnych termínov a stanovíšť nájdete v májovom
vydaní Hlasu Nového Mesta.
(red)

Kde sa pripravujú územné plány zón
Mestská časť môže v rámci svojho územia obstarať územný plán zóny (ďalej len
ÚPN-Z). Obstarávanie zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby,
ktorá dohliada na celý proces obstarania
a tvorbu ÚPN-Z prostredníctvom autorizovaného architekta. Proces obstarávania
pozostáva z nasledujúcich krokov: prípravné práce, prieskumy a rozbory, zadanie, koncept, návrh ÚPN-Z a vypracovanie
čistopisu. V rámci prípravných prác sa
zverejní oznam o obstarávaní, zhromaždia sa podklady, určí sa účel a predmet
ÚPN-Z a vymedzí sa riešené územie. Pri
prieskumoch a rozboroch sa analyzujú
podklady a územie, aby sa získali poznatky
o jeho stave a možnom vývoji, existujúcich
problémoch a protikladoch v záujmoch
zúčastnených strán. Na základe výsledkov
z prieskumov a rozborov sa spracuje zadanie, v ktorom sa definujú forma a rozsah spracovania, ciele a požiadavky, ktoré
treba v ÚPN-Z riešiť. Fáza konceptu nie je
nevyhnutná pri obstarávaní ÚPN-Z, využíva sa v prípade potreby preverenia viacerých variantov riešenia. V etape návrhu
sa požiadavky zo zadania premietnu do
výsledného návrhu, ktorý pozostáva z grafickej a textovej časti. O návrhu zadania
a ÚPN-Z mestská časť rokuje s príslušnými
orgánmi a verejnosťou. Akceptované pripomienky sa potom zapracujú do zadania,
resp. upraveného návrhu, ktoré schvaľuje
miestne zastupiteľstvo.

Územný plán zóny Nobelova
Obstarávanie ÚPN-Z Nobelova sa nachádza vo fáze spracovania návrhu ÚPN-Z.
Riešené územie je vymedzené z východu
a juhovýchodu hranicou Istrochemu a No-

belovou ulicou, z juhozápadu a severozápadu je hranicou železničná trať a stanica.
Dôvodom obstarávania ÚPN-Z Nobelova bolo vytvorenie nástroja na reguláciu
územia stanovením podrobných zásad
a regulatívov priestorového usporiadania
a funkčného využitia.
K hlavným cieľom patrí stabilizácia
obytného charakteru územia, zachovanie
verejných a zelených plôch, transformácia
nefunkčných a zanedbaných častí, určenie
optimálnej miery intenzity ďalšej zástavby,
komplexné riešenie dopravy (vrátane parkovania, cyklotrás a pohybu chodcov). Pri
príprave sa tiež prihliada na industriálnu
históriu tejto lokality.

Územný plán
Zátišie – Hattalova
V procese obstarávania ÚPN-Z Zátišie –
Hattalova realizujeme etapu spracovania
návrhu zadania. Toto územie je vymedzené
zo severovýchodu Odborárskou a Vajnorskou ulicou, z juhovýchodu Rožňavskou

a Trnavskou ulicou, z juhozápadu Bajkalskou a Jarošovou ulicou a zo severozápadu
Račianskou ulicou. Historickým vývojom
sa zóna postupne zmenila na prevažne
mestské obytné prostredie s prvkami dožívajúcich výrobno-obslužných prevádzok.
Dôvodom obstarania územného plánu
zóny je potreba prehĺbenia územného plánu mesta, aby sme dokázali usmerniť vlastníkov nehnuteľností a potenciálnej investičnej činnosti.
Hlavným cieľom je tvorba vyváženého
mestského prostredia s dôrazom na skvalitnenie bývania a stanovenie limitov pre
hospodárske aktivity. Dôležité je zachovanie verejných plôch a zelene a udržateľná
transformácia problematických, zanedbaných a nefunkčných území. Zóna by sa
mala stať súčasťou plnohodnotného mestského organizmu s dostupnými službami,
občianskou a dopravnou vybavenosťou,
ako aj pracovnými príležitosťami.
Anton Gábor
Snímka AŽ PROJEKT, s. r. o.

Kuchajda má novú atrakciu

Novomešťanov potešilo zrekonštruované a opäť bezpečné mólo
v areáli jazera Kuchajda. Pribudol na ňom zaujímavý foto-point,
miesto, pri ktorom si ľudia s obľubou urobia snímku na pamiatku.
Dizajnová inštalácia v tvare srdca reprezentuje vzťah Novomešťanov k ich mestskej časti a dá sa očakávať, že sa stane vyhľadávaným
miestom aj pre zaľúbené páry a novomanželov, ktorí si svoje svadobné fotografie budú chcieť urobiť v exteriéri.
Finančné prostriedky na rekonštrukciu móla a inštaláciu foto-pointu uhradila spoločnosť Immofinanz, vlastník blízkeho nákupného centra a kancelárskych budov. Návštevníci si z opraveného
móla vychutnajú pekný výhľad a pokiaľ sa originálnymi fotkami
budú chcieť pochváliť aj on-line, môžu využiť hashtag #VIVOLENÍNAKUCHAJDE. Starosta Rudolf Kusý spoločne s Adrianom Bódisom, manažérom pre Slovensko v spoločnosti Immofinanz, odhalili kovové srdce krátko pred sviatkom svätého Valentína.
(red), snímka Jana Plevová
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Stálice, výzvy a spolupráca
Ako všetky investície našej mestskej časti, aj minuloročné
víťazné návrhy participatívneho rozpočtu museli počkať na
schválenie celkového rozpočtu miestnym zastupiteľstvom.
Podrobné plánovanie ich realizácií sme však začali skôr. Stalo sa už totiž „dobrým zvykom“, že občianske projekty neraz
predstavujú veľkú výzvu pre samotných realizátorov aj náš
úrad. A nebude to inak ani v tomto roku.
Pre pripomenutie: v minulom roku sa o financie z PR uchádzalo štrnásť občianskych projektov. Uspelo osem z nich
a v prípade úspešných realizácií by mala celková vynaložená
suma dosiahnuť 39 470 eur. Víťazné projekty môžeme rozdeliť
do troch skupín. Prvú predstavujú témy, ktoré už možno považovať za stálice participácie – rozvoj komunitných, resp. susedských vzťahov a cyklodoprava. Druhá skupina projektov vzišla z prostredia našich škôl a škôlok. Tretiu skupinu projektov
predstavujú občianske aktivity reagujúce na pálčivé problémy,
ktoré by mala riešiť verejná alebo štátna správa, avšak nedeje sa
tak z rôznych dôvodov. Sú to jednoducho výzvy.

Komunity a cyklodoprava
Ak ste v posledných rokoch prešli pešo Pionierskou ulicou,
isto vás upútal upravený priestor komunitnej záhrady medzi
zväčša spustnutými vinicami. Tí z vás, ktorí pravidelne čítavajú
Hlas Nového Mesta, si možno pri pohľade naň spomenuli na
to, že projekt sa pri svojom začiatku musel vysporiadať s krutými bratislavskými reáliami. Korene viniča, ktoré sa mali pri
vzniku komunitnej záhrady vysadiť, nejaký dobrák ukradol ešte
skôr, než sa dostali do zeme. Ľudia to však nevzdali. Postupne
sa pridávali ďalší. Spolu tento priestor zveľaďovali a teraz by ho
projektom „Vinohrady a mobilná záhrada pre všetkých“
chceli rozšíriť.

„Lepšia cyklodoprava pre Nové Mesto“, ako znie názov
ďalšieho projektu, sa v rôznych podobách každoročne objavuje
v PR od jeho vzniku. Aj keď cyklonávrhy pravidelne získavajú dostatočnú podporu Novomešťanov, prinášajú aj negatívne
reakcie. Nečudo. Bicykel ako dopravný prostriedok využívaný
v masovom meradle je ešte stále novinkou a svoje miesto na
cestách si mnohokrát musí doslova a do písmena vydobyť. Komunikácie nemôžeme rozširovať donekonečna a často vlastne
vôbec, takže hľadanie spolužitia áut, chodcov a cyklistov je náročné. Keďže sa to už opakovane podarilo, hľadáme ďalšie možnosti. Aj spomínaným projektom, ktorý nadviaže na cyklotrasu
na Sibírskej ulici cez park na Račianskom mýte.
Realizovať by sa tu mal aj ďalší projekt „Workoutové ihrisko – park na Račianskom mýte“, ktorý by popri novej službe chcel stimulovať aj vznik novej cvičiacej komunity.

Školy a škôlky
Možno ste zachytili, že najviac investícií z rozpočtu mestskej
časti pôjde školám a škôlkam – a nie prvýkrát. Napriek tomu sa
tieto zariadenia boria s problémami a nedostatkami, ktoré sa
týkajú rôznych záležitostí. V tomto ročníku PR sa prostredníctvom združení rodičov prihlásili o podporu tri z nich: materské
školy na Cádrovej a na Revíne, ako aj základná škola na Cádrovej. Všetky tri požiadali o financie na revitalizáciu vonkajších
priestorov, ktoré sú v nevyhovujúcom, resp. nefunkčnom stave.
V otvorenom areáli na ZŠ Cádrova je priestor s preliezačkou
a lavičkami, ktorý využívajú žiaci školy, deti materskej školy
a rodičia s deťmi z blízkeho okolia. Cieľom projektu je upraviť
6

nevyhovujúce podložie pod lanovou preliezačkou, doplniť lavičky, pridať stolíky, malú lezeckú stenu a rebrinovú preliezačku vhodnú na lezenie a rúčkovanie. V tom istom areáli, avšak
patriacom materskej škole, sa nachádza ihrisko, ktorého povrch je zložený z dlažby, trávnika a drobných kamienkov. Zámerom projektu je jeho nahradenie gumovým povrchom a trávnikom, keďže veľké množstvo kamienkov časom nahradil prach,
ktorý sa v daždivom počasí mení na blato. Založenie a výsadba
trávnika budú realizované s pomocou rodičov detí z MŠ Cádrova a členov OZ Cádrovačik. V materskej škole na Revíne sa nachádza nevyužitý priestor, ktorý by podľa projektového návrhu
mal slúžiť deťom na športové a pestovateľské aktivity.
Možno si pri čítaní týchto riadkov hovoríte, že ide o investície, ktoré by sa mali realizovať automaticky. Ak si pripomenieme, že školy a škôlky opätovne dostanú z rozpočtu najviac, je
zrejmé, že priamych financií zrejme nebude nikdy dosť. Tento
deficit má však aj pozitívnu stránku. Participatívne procesy intenzívnejšie prepájajú rodičov detí a pracovníkov vzdelávacích
inštitúcií, ktorí zároveň hľadajú možnosti, ako ich areály čo najviac sprístupniť aj obyvateľom z okolia. Výsledný efekt tak má
naozaj blahodarné účinky na celú lokalitu.
Projekty združení rodičov, ale aj samotných škôl a škôlok
sú mimochodom taktiež stálicami nášho PR a možno by preto
stálo za úvahu, či by si vzdelávacie inštitúcie v správe mestskej
časti nezaslúžili vlastný participatívny rozpočet. Nepochybne
by priniesol ešte väčšiu aktivitu a viac dobrých nápadov pre
našich najmenších.

moradia na spomínanej ulici. Dosiaľ obyvateľky a obyvatelia
nielen z okolia vysadili 66 stromov, ktoré už dnes zabezpečujú
kvalitnejší vzduch v okolí, menšiu prašnosť, nižšiu teplotu v letných mesiacoch a v neposlednom rade krajšie prostredie na
tejto bratislavskej magistrále. Avšak táto ulica patrí hlavnému
mestu, takže z pohľadu nášho úradu vlastne kultivujeme niečo,
čo je cudzie. Z perspektívy obyvateľa to, samozrejme, vyzerá
ináč – ak som Novomešťan, som aj Bratislavčan. Počas jednotlivých etáp výsadby sme sa snažili o rôzne spôsoby kooperácie,
avšak dostali sme sa do situácie, ktorú pokladáme za neúnosnú.
Vyzerá totiž nasledovne: magistrát nám láskavo umožňuje robiť
jeho prácu s podmienkou, že sa o vysadené stromy ako mestská časť budeme starať nasledujúce tri roky, keď je to najviac
potrebné. A tak je pred občianskym združením Biely kríž, oddelením životného prostredia, právnym oddelením, EKO-podnikom a Kanceláriou pre participáciu neľahká úloha vysadiť
stromy a dotlačiť magistrát k spolupráci, ktorá by sa dala zhrnúť
nasledovne: my vysadíme, vy sa budete starať.
Druhý projekt s názvom „Brána do karpatských viníc“ je
ešte komplikovanejší. Nielen preto, lebo tu nejde o zanedbané,
ale o – ako môžete vidieť na fotografii – naozaj ohrozujúce územie, a tiež preto, lebo bude potrebná kooperácia viacerých inštitúcií. Projekt je zameraný na vyčistenie a oživenie podchodu
za Teplickou ulicou, ktorým vedie jedna z ciest spájajúca Nové
Mesto s Malými Karpatmi, a na skrášlenie priestoru v jeho okolí. Toto miesto by sa mohlo stať príjemným vstupným bodom

Opäť výzvy
O prapodivných majetkoprávnych vzťahoch a kompetenciách rôznych verejných a štátnych inštitúcií na území Bratislavy a našej mestskej časti sme už písali neraz. Ich výsledkom sú
okrem iného verejné priestory, ktoré sú v tom lepšom prípade
zanedbané a v tom horšom ohrozujúce. Takéto priestory sa najviac týkajú ľudí, ktorí žijú v ich bezprostrednom okolí alebo
nimi pravidelne prechádzajú, a tak im v podstate zostávajú dve
možnosti: buď môžu nadávať, alebo sa pokúsiť svojpomocne
niečo s tým urobiť. Druhú možnosť si vybrali dve skupiny obyvateľov.
V prípade tej prvej ide o úsilie, ktoré sa prejavuje už niekoľko
rokov. Projekt „Stromoradie na Račianskej ulici“ funguje
od roku 2013 a jeho cieľom je kompletná revitalizácia stro-

do oddychovej zóny určenej na prechádzky či cyklistické výlety. Plánované aktivity miestnych obyvateľov bude potrebné
zosúladiť s krokmi hlavného mesta, Železníc SR a Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti – opäť neľahká úloha pre vyššie spomínané oddelenia.
Ako dosiaľ v každom ročníku PR, aj tentoraz sa realizáciami
zmenia veci k lepšiemu spôsobom, ktorý narúša hranice a bariéry medzi úradmi, obyvateľmi a ďalšími inštitúciami. Aj keby
mala byť spolupráca aj tento rok akokoľvek kostrbatá, ak prinesie želané výsledky a prepojí všetkých zúčastnených, budeme
môcť na konci roka konštatovať, že sa zase raz oplatila.
Peter Nedoroščík
Snímky Kancelária pre participáciu verejnosti
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Kreatívne centrum bolo šancou
na rekonštrukciu Vernosti
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Moderná nízkoenergetická budova
s parkovaním a v nej tvorivé centrum, zarábajúce na prevádzku. Rátal s ňou tím
externých odborníkov a pracovníkov investičného oddelenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V zámere na získanie
európskych fondov zohľadnili kritériá
podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu vo výzve na mobilizáciu tvorivého
potenciálu v rámci Integrovaného regio-

sála pre 190 ľudí v priestoroch niekdajšieho kina určená na divadelné predstavenia,
diskusie alebo koncerty či predajné trhy
výrobcov z tvorivých dielní. Slúžila by
však aj pre ľudí z okolia na rodinné či iné
stretnutia.
Zámer počítal s tým, že na kreatívne
centrum by sa zrekonštruovala Vernosť na
Nobelovej ulici. Na bývalú Konskú železnicu, nad ktorou sa pôvodne tiež uvažovalo,

nálneho operačného programu. Financoval by opravu budovy, technológie, špecialistov na riadenie a prevádzku kreatívneho
centra a tiež projektových a finančných
manažérov na sledovanie kľúčových parametrov počas desiatich rokov fungovania.
Z komerčných príjmov by sa povinne tvoril fond udržateľnosti po ukončení podpory a potom by sa dalo uvažovať ešte aj
o inej náplni v budove.
Realizácia zámeru znamenala pre vyše
50-ročnú budovu spoločenského domu
Vernosť, že by sa celá zmodernizovala
a ožila. Po rekonštrukcii by sa členila na
moderné a technologicky kvalitné priestory pre ľudí činorodých v oblasti hudby,
vizuálneho umenia, literatúry, tlače, architektúry, dizajnu či remesiel. Tí by si prenajímali miestnosti s technológiami a tvorili
diela v niektorej z podporovaných oblastí.
To značí napríklad modely na 3D tlačiarni,
plagáty, dokumentárne či iné filmy. Lebo
k dispozícii mal byť ešte fotoateliér, filmové, hudobné i zvukové štúdio. Aj priestor
na tvorivé dielne, pravidelné krúžky či
odborné vyučovanie študentov stredných
škôl s kreatívnym zameraním. Vznikla by
tiež výstavná plocha, väčšia knižnica ako
dnes i kaviareň. A vynovená viacfunkčná

sa po usmernení od Ministerstva kultúry
SR už nevzťahoval. Rozpočet vychádzal na
18,95 milióna eur. Vo Vernosti sa stavebné
náklady šplhali k 11,5 milióna eur. Technológie spoločne mali stáť takmer 2,5 milióna eur. Na realizáciu odborných programov s expertmi boli vyčlenené bezmála
2 milióny eur, na prevádzku a riadiaci tím
centra skoro 1,8 milióna eur. Vyše milión
eur ročne by malo kreatívne centrum zarábať prenájmami.
Takmer milión eur mala dať na projekt
mestská časť z vlastného rozpočtu. A postupne pridať ďalších bezmála 350-tisíc
eur na neoprávnené výdavky. Z nich chcela platiť dokončenie projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť a audit všetkých
projektových dokumentácií. Aj na športové a seniorské centrum, ktoré by zriadila
z vlastných zdrojov, aj na 18 nových nájomných bytov, stavaných z pôžičky Štátneho
fondu rozvoja bývania. Zabrali by asi 30 %
plochy Vernosti a čiastočne by nahradili
byty, ktoré chce úrad predávať.
Projektový zámer stál takmer 70-tisíc
eur. Tie musela v prvom kroku tiež vynaložiť mestská časť, no boli by refundované. Avšak žiadosť o nenávratný finančný
príspevok z eurofondov pre kreatívne

centrum nepodporila väčšina poslancov
prítomných na mimoriadnom zasadnutí
miestneho zastupiteľstva vlani v decembri. Po skúsenostiach s realizáciou parku
Jama sa obávali finančného rizika. Tá si popri zdrojoch z Nórskych fondov vyžiadala
z rozpočtu mestskej časti navýšenie oproti
pôvodnému plánu. Proti centru hovoril aj
fakt, že zámer robil projektový tím v časovej tiesni a mal iba minimálny čas na jeho
prezentáciu poslancom i obyvateľom. Niektorým sa však projekt páčil.
Výzva pre mestá a obce na kreatívne
centrá v tomto cykle eurofondov už nebude. Zostáva hľadať iné možnosti, prípadne
byť partnerom v Bruselských fondoch, ak
budú aktuálne. Mestská časť nesmie opomenúť komunikáciu s občanmi a poslancami. Vysvetľovať fakty a hľadať opatrenia
na zmenšenie obáv zo zámerov za desiatky
miliónov eur. Ich neoprávnené náklady
vie eliminovať podrobný rozpočet, audit
projektovej dokumentácie pred verejným
obstarávaním i viacstupňová kontrola počas realizácie.

Vernosť je po viac než pätnástich rokoch
prenájmov externým firmám „vybývaná“,
bez našetrených peňazí na rekonštrukciu.
Priebežne ju neopravovali a mestská časť
na to prišla neskoro. Scenáre má, ale financie nie. Približne 50-tisíc eur treba len na
udržanie prevádzkyschopného stavu počas piatich rokov so zachovaním knižnice
a centra pre seniorov. Alebo je potrebná
komplexná investícia okolo 7 miliónov
eur a následný prenájom pod správou
mestskej časti. Predaj nechce asi nik. Ani
v súčasnom stave, ani s dokumentáciou
tak, aby si priestory občianskej vybavenosti nechala mestská časť.
Katarína Šebejová,
Dáša Effenbergerová
Vizualizácie Architektonický ateliér
ART - KPP, s.r.o.
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Chránime deti pred
nástrahami internetu?
Aj ďalšia zo série prednášok, ktoré pripravila riaditeľka školy
Za kasárňou Monika Hulenová pre svojich kolegov učiteľov
a zároveň rodičov, sa týkala internetovej bezpečnosti. Niet
divu, táto téma stále rezonuje a s rozšírením používania počítačov a mobilov sa týka čoraz mladších detí. O tom, ako chrániť (nielen) mladých používateľov internetu, im prednášala vo
februári špecialistka zo spoločnosti ESET Andrea Ivaničová.
Deti sú prirodzene zvedavé, dôverčivé
a ochotné pomáhať. Keď ich niečo zaujme, nevenujú pozornosť rizikám, chcú
sa zabávať, objavovať nové veci, zoznamovať sa s ľuďmi a čas sa pre ne stáva nepodstatným. Pomôcť vyznať sa vo svete
internetu im môžu predovšetkým rodičia, ktorí sú sami schopní zaujať k informáciám a zdrojom kritický postoj. Aj keď
sa prednáška zameriavala predovšetkým
na ochranu detí, je jasné, že ani dospelí nie sú proti internetovej kriminalite
imúnni. Len neustále vzdelávanie pomáha predísť situácii, keď sa niektorý člen
rodiny stane obeťou.

informácie. Aj preto by sme mali mať
pod dozorom, čo deti na počítači robia.
Naučiť ich, že zadarmo nikto neponúka
hodnotu a cena za neuvážené kliknutie
môže byť privysoká.

Kým budeš dôverovať, preveruj
Detská duša je čistá, má sklon myslieť
si, že všetci ľudia sú dobrí. Nechceme
vychovávať cynickú mladú generáciu,
no aj deti sa musia naučiť, že informácie
si treba overiť z viacerých zdrojov. Nie
je dobrým nápadom odsúhlasiť „priateľstvo na Facebooku“ cudzej osobe,
aj keď sa dieťa snaží získať čo najviac
kontaktov. Netreba dôverovať správam,
ktoré sa tvária ako oficiálne upozornenia a požadujú heslá či prístupové údaje
k bankovým účtom. Podvodníci pracujú
čoraz prefíkanejšie, linky a stránky, na
ktoré návštevníkov smerujú, sú takmer
nerozoznateľné od skutočných. Vyskytli
sa napríklad maily obsahujúce falošné
faktúry od telefónnych operátorov či
správa o zásielke kuriérom, ktorú bude
možné doručiť, až keď príjemca vyplní
formulár. Odborníčka preto odporúča,
aby sme sa do internet bankingu prihlasovali len po vlastnom vypísaní adresy,
nikdy nie kliknutím na link v e-maile.

Odvrátená tvár zábavy
Usmerňujme detskú zvedavosť
Nie všetko, čo sa píše na internete, je
pravda. Množstvo hoaxov či virálne sa
šíriacich dezinformácií narastá. Dôveryhodnosť zdrojov deti ešte nedokážu
posúdiť a prísne zákazy nie sú riešením.
Pomôže skôr trpezlivosť a veľká dávka
pochopenia, keď im v rozhovoroch vysvetľujeme realitu. Cieľom napohľad
veselých virálnych videí môže byť získanie neoprávneného prístupu k údajom
alebo aktivovanie kamery v našom zariadení, cez ktorú útočník získava ďalšie
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Sociálne siete, videohry a nekonečné
internetové zdroje informácií sa stali
súčasťou našich životov a ťažko dnes
deťom zabránime, aby ich využívali. Venujme však veľkú pozornosť tomu, koľko času si internet odkrojí z denného
rozvrhu. Pocit, že kamaráti žijú oveľa intenzívnejšie, sú krajší a zábavnejší, vyplýva z toho, že na sieťach zdieľajú len tie
najlepšie snímky a momenty. Uvedomenie si vlastnej hodnoty pomôže deťom
pochopiť, že „lajkovaním“ sa nestávajú
súčasťou digitálneho „prominenta“ a ani
to nie je v ich živote dôležité. Odborníci

varujú pred závislosťou, pri ktorej dieťa
stráca kontrolu a uprednostňuje mobil
pred všetkými aktivitami či dokonca vykazuje abstinenčné príznaky. Rovnako
nebezpečné je nadväzovanie podivných
známostí a četovanie s neznámymi. Čo sa
raz dostane na internet, zostáva tam navždy a môže prenasledovať mladých ľudí
aj dávno po tom, ako sa stanú dospelými.
Andrea Ivaničová to výstižne zhrnula do
slov: „Nikto ti neurobí väčšiu hanbu než
ty sám!“
O kyberšikane, vylučovaní detí z uzavretých skupín, nevhodnom žartovaní
a ubližovaní sa veľa diskutovalo na predchádzajúcich prednáškach a tému sme
rozobrali aj na stránkach nášho časopisu.

Ako problémom predchádzať?
Rodičia dnes už dobre chápu, že zákazmi problém nevyriešia. Jedinou cestou
k zdravému využívaniu technológií je výchova, pri ktorej si svoje deti priebežne
všímame. Vysvetľujme im, prečo a ako
používať bezpečné heslá, ako si chrániť
súkromie a osobné údaje, čo je kyberšikana, ako rozoznať škodlivý kód či aké je
riziko verejnej wi-fi siete. Komunikujme
s nimi o tom, čo ich zaujíma, prejavme
záujem o digitálne hry, ktoré s rovesníkmi hrajú.
Dohodnime si s potomkami pravidlá,
prejavme dôveru, ale kontrolujme, ako
sa dohody dodržiavajú. Rodičom pritom
pomôžu aj bezpečnostné technológie,
programy a aplikácie či overené antivírusové programy.
Ale predovšetkým vytvorme deťom
program v reálnom svete, ktorý ich zaujme a vyplní im čas. Nájdime im krúžky,
športové príležitosti, naučme ich starať
sa o zvieratko. To prináša rovnováhu do
života a učí ich pestovať vzťahy, prejavovať empatiu, jednoducho žiť plnohodnotný život.
Text a snímky Jana Škutková

Vstupenka do sveta emócií
Jedným zo zaujímavých spôsobov rozvíjania vlastných schopností, ktorému sa môžete venovať v Novej Cvernovke, je tvorivá
dramatika. Tento pojem nie je dosiaľ veľmi zaužívaný a medzi
ľuďmi prevláda názor, že ide o nacvičovanie divadelných predstavení. Lektorka kurzov tvorivej dramatiky Radka Kukurugyová
však tvrdí, že takáto predstava nie je správna.
Čo sa teda skrýva za pojmom tvorivá dramatika?
- Divadlo skutočne nie je podstatou či cieľom kurzu, i keď sa môže stať, že spolupráca lektora a účastníkov vyústi do divadelného predstavenia. Oveľa viac ide o lekcie,
ktoré dávajú človeku priestor porozumieť
samému sebe aj ostatným. Vstupujeme do
situácií, v ktorých sa môže ocitnúť každý
z nás. Tie si vyskúšame, zahráme, a pritom
si uvedomíme svoje postoje a názory na
problém, ktorý riešime. Priblížim to na
konkrétnom príklade: V období puberty
väčšinou prídu tínedžeri s požiadavkami,
ktoré im rodičia nechcú dovoliť. Zahráme
si situáciu, v ktorej mladí ľudia vstúpia do

roly dospelých. Neraz zistia, že sa správajú pri hre podobne ako ich vlastní rodičia
a lepšie porozumejú dôvodom ich správania. Konfliktnú situáciu si hráme dovtedy,
kým nie sme spokojní s riešením. Máme
možnosť a priestor o nej rozmýšľať. V reálnom živote dokážeme potom reagovať lepšie. V kurze účastníci spoznávajú seba, učia
sa pomenovať, čo cítia, a uvedomia si, ako
zvyčajne reagujú, keď napríklad cítia hnev
alebo poníženie. Uvažujú o dôvodoch, riešeniach, sebakontrole a takýmto nenásilným a dokonca zábavným spôsobom lepšie pochopia správanie druhých.
V škole sa tieto zručnosti veľmi nevyučujú, aj keď existujú výnimky.
A komunikačné schopnosti nám v dospelosti neraz chýbajú. Čo najviac pomáha vašim absolventom?
- Kľúčová je schopnosť komunikácie
s ľuďmi, aby sme vedeli riešiť konflikty

nekonfliktnou cestou. Učíme sa pretransformovať konflikt s druhým človekom do
roviny spoločného problému. Vďaka tomu
potom môžeme hľadať jeho vhodné riešenia.
V škole dostávame množstvo informácií,
už menej nás však učia, ako spolupracovať
a vytvárať medziľudské vzťahy. Kurzy tvorivej dramatiky dopĺňajú klasické vzdelávanie detí i dospelých. Zameriavajú sa na
tvorbu a formovanie emocionálneho sveta. Dospelí opäť objavia v sebe hravé dieťa,
ktoré zatlačili do úzadia povinnosti, pravidlá a poučky o tom, ako sa správať.
Veľa zamestnávateľov si dnes uvedomuje, že k špičkovému výkonu pracovného
tímu nestačia vedomosti. Začali vyhľadávať ľudí, ktorí vedia dobre komunikovať,
sú kreatívni a sociálne zruční, dokážu
spolupracovať a zároveň uplatniť vlastnú
iniciatívu.
Dobrá komunikácia je rozhodujúca aj
v osobnom živote. V časoch, keď sa veľa
manželstiev končí rozvodom, je dobré vedieť, ako na vzťahu pracovať. Nejde o žiadnu psychoterapiu či hasenie požiarov,
zmyslom našej práce je predísť negatívnym vzorcom správania, ktoré vedú k nedorozumeniam medzi ľuďmi. Nikomu nehovoríme, čo je správne alebo nesprávne.
Účastník kurzu dostáva podnety a priestor
hľadať a preskúmať vlastný postoj a názor
a ten konfrontovať s názormi ostatných.
Robíte kurzy pre špecializované
skupiny, napríklad podľa povolania?
- Často robíme kurzy a workshopy pre

učiteľov, vedúcich školských klubov, vychovávateľov a knihovníkov. Ale robili sme
aj kurz pre vysokoškolských študentov
s technickým zameraním, ktorí potrebovali otvoriť cestu ku kreatívnemu mysleniu.
Pedagogickí pracovníci u nás nájdu
praktické návody, ako vystavať hodinu,
ktorá bude plná radosti zo spoločného poznávania. Deti sa do hry ponoria, budú mať
radosť, a nie pocit, že sa musia čosi učiť.
S potrebou pracovať na sebe sa na nás
obracajú právnici aj manažéri. Učia sa lepšie viesť porady, zbaviť sa ostychu z rozprávania pred ľuďmi, ale aj používať reč tela
na získanie pozornosti poslucháčov.
Kde vás môžu záujemcovia nájsť
a získať viac informácií?
Kurzy pripravujeme v Novej Cvernovke,
ale aj na iných miestach Bratislavy. Fungujeme ako Občianske združenie Varianty
a viac sa o nás ľudia dozvedia na internetovej stránke www.ozvarianty.sk, prípadne nás nájdu na Facebooku. Radi odpovieme aj na otázky, ktoré prídu na e-mailovú
adresu ozvarianty@gmail.com
Zhovárala sa Jana Škutková
Snímky archív OZ Varianty
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...
Skôr než sa začneme chystať na veľkonočné sviatky, patrí sa poriadne rozlúčiť
so zimou. A ako to urobiť veselšie, než
usporiadaním karnevalu či príjemnej
párty s voňavými šiškami? Túto príležitosť si nenechali ujsť deti v novomest-

V dennom centre seniorov na Sibírskej vystúpil spevácky zbor Sibírienka
s harmonikárom Jánom Repkom, zaspomínalo sa na staré obyčaje, ochutnali tradičné dobroty. Viacerí prišli v maskách,
ktorými ukázali veľký zmysel pre humor. A krásne sa medzi nimi vynímal aj
originálny horehronský kroj pani Marty
Hocmanovej (snímka na titulnej strane
časopisu), ktorá ho s láskou opatruje ako
dedičstvo po svojej mamičke.

ských školách a škôlkach, korčuliari na
zimnom štadióne a, verte či nie, dobrá
zábava bola aj v denných centrách seniorov.
Kým napríklad deti v škole Za kasárňou si v nápaditých maškarných kostýmoch zatancovali v rytme disko hudby,
venovali sa súťažiam a hrám, tí skôr narodení zvolili program, ktorý „starším
kostiam neublíži“.

Jana Škutková, snímky Jana Plevová

Polícia varuje: V meste sa rozmáhajú krádeže!
Polícia sa nedávno zaoberala prípadom
krádeže, pri ktorej páchateľka vstúpila
do bytu dôchodkyne pod zámienkou, že
jej chce odovzdať hotovosť vo výške 120
eur, na ktorú má nárok každý dôchodca.
Dôverčivej dôchodkyni podala 500-eurovú bankovku, aby jej ju rozmenila. Potom
zašli spolu do obývačky a kým staršia pani
rozmieňala peniaze, do bytu vošiel ďalší
páchateľ ako údajný spolupracovník. Zatiaľ čo „návštevníčka“ odpútavala pozornosť dôchodkyne, jej spoločník odcudzil
z rôznych miest v byte finančnú hotovosť
vo výške 2 000 eur.
Iný páchateľ sa predstavil ako zamestnanec Slovenských vodární. Uviedol, že
prišiel vykonať kontrolu vodovodných
ventilov v byte a zároveň vrátiť preplatok
za spotrebu vody vo výške 70 eur. Po vstupe do bytu začal kontrolovať vodovodné
ventily s tým, že poškodeného stále posie-
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lal do inej miestnosti kontrolovať ostatné
ventily. Neskôr ho požiadal, aby mu rozmenil bankovku v hodnote 200 eur určenú na spomínaný preplatok. Išli spolu do
spálne, kde poškodený vytiahol zo skrinky
finančnú hotovosť, ktorú položil na stôl
v obývacej izbe. Páchateľ sa zrazu opravil,
že nepotrebuje rozmeniť 200-eurovú, ale
500-eurovú bankovku a poslal poškodeného do spálne s tým, že má kontrolovať
ventil na radiátore, či netečie, a on zatiaľ
vypne hlavný prívod vody nachádzajúci sa
mimo bytu. Kým poškodený kontroloval
ventil v spálni, páchateľ zo stola v obývacej izbe odcudzil finančnú hotovosť vo
výške 495 eur.
Žiaľ, aj obeťou tretieho prípadu podvodu sa stala 80-ročná dôchodkyňa. Páchateľ
jej zatelefonoval, predstavil sa ako lekár
z nemocnice a oznámil, že jej vnuk havaroval a zranil pri tom päťročné dievčatko.

Povedal, že jej vnuk nemôže rozprávať, no
potrebuje 1 500 eur. Dôchodkyňa prostredníctvom pošty poslala požadovanú
sumu na páchateľom určenú adresu. Keď
zistila, že ide o podvod, snažila sa na pošte
o storno finančnej transakcie, to však už
nebolo možné.
(ts pz)
Polícia upozorňuje občanov, aby nevpúšťali do bytu žiadne cudzie osoby,
a to ani v prípadoch, ktoré vyzerajú na
prvý pohľad ako pomoc (preplatky,
výhodné ponuky a pod.). S podobnou
„návštevou“ nekomunikujte, zatvorte
dvere a potom si informáciu preverte.
Cudzím ľuďom nikdy nezamieňajte
peniaze. Vždy si preverte aj ostatné
informácie od cudzích osôb, či už
v nemocnici, alebo u svojich blízkych.
V prípade potreby neváhajte kontaktovať políciu na tel. č. 158.

Princíp prednášky – tabuľa,
krieda a múdry človek
Cyklus prednášok na vedecké témy
Tabuľa pravidelne pozýva do Novej
Cvernovky zaujímavých hostí. Spoločný
projekt Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského sa snaží popularizovať
vedu a ukázať šikovným mladým ľuďom,
že uplatniť sa v nej možno aj na Slovensku.
4. marca fyzik Martin Venhart objasnil
procesy, ktoré vo svojej postupnosti stoja
za vznikom všetkých chemických prvkov
vo vesmíre. Ide o špičkového odborníka
vo svojej oblasti, ktorý pôsobí ako vedúci oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho
ústavu SAV a v rokoch 2011 až 2018 bol
vedúcim experimentu IS521 v CERN-e.
Mendelejevova sústava obsahuje 118
chemických prvkov, ktoré možno z hľadiska ich vzniku rozdeliť do štyroch
skupín. Sú to prvé prvky, ktoré vznikli pri
veľkom tresku, ďalej prvky, ktoré vznikli
vďaka hviezdam, prvky, ktoré sú produktmi rádioaktívnej premeny, a nakoniec
tie, ktoré vytvorili ľudia v urýchľovačoch
a jadrových reaktoroch. Priblížiť vedecké
fakty poslucháčom tak, aby ich pochopili
aj študenti iných než prírodovedných odborov, je výzva, s ktorou sa prednášajúci
vyrovnal mimoriadne dobre.

Čo sa dialo vo vesmíre od okamihu
veľkého tresku? Ktoré prvky potrebujeme k životu? Ako vzniká polárna žiara?
Martin Venhart predložil poslucháčom
desiatky otázok aj odpovedí. Zrozumiteľne vysvetlil súvislosti a výklad spestril informáciami o práci a živote vedcov, ktorí
stáli za veľkými objavmi. Poukázal na dôležitosť základného výskumu a objavovanie nových prvkov, vďaka ktorým dokáže
medicína napríklad odstrániť nádory aj
uprostred mozgu. „Dnes je na svete ročne
okolo 30 miliónov pacientov vyšetrených
pomocou prvku technécium. Aby ho bolo
možné získať, dodávajú rádiochemici do
nemocníc molybdén a v prípade potreby
lekári „podoja“ generátor,“ priblížil reálne možnosti využitia poznatkov.
Diskusia po prednáške priniesla množstvo ďalších tém a zvedavých otázok. Od
dôvodov, prečo je jadro atómu deformované, až po spôsob, akým funguje svetový
trh s chemickými prvkami. A odpoveďou
je občas: „Nevieme, je tu priestor pre ďalších mladých vedcov.“
Počas roka odznie v Novej Cvernovke sedem prednášok z rôznych odborov
vedy a techniky. Z účastníkov, ktorí navštívia aspoň päť z nich a o svojich pozna-

Domovská pôda
kreatívneho priemyslu
Aj raňajky môžu podporiť štart podnikania. Zvlášť, keď si ich dáte spoločne s ľuďmi, ktorí už čosi dokázali, vedia poradiť
a podporiť, ale aj tými, ktorí hľadajú nové
príležitosti a partnerov na spoluprácu.
„Biznis raňajky“ v Novej Cvernovke zorganizovala 12. februára Slovak Business
Agency (ďalej SBA), platforma na podporu malého a stredného podnikania.
Stretnutie v Cvernovke bolo určené predovšetkým podnikateľom v kreatívnom
priemysle. Prednášatelia z rôznych oblastí umeleckého, vedeckého i finančného sveta vysvetlili svoj prístup, možnosti
spolupráce či ponúkli poradenstvo pre dizajnérov, grafikov, architektov, ale aj módnych tvorcov. Pre účastníkov je nemenej
dôležité aj nadviazanie nových kontaktov,

priateľských vzťahov a vzájomná výmena
skúseností. Slovensko sa zapojilo do združenia siedmich krajín, ktoré sa spoločnými aktivitami snažia rýchlejšie rozvíjať svoj
kultúrny a kreatívny priemysel. Zatiaľ, žiaľ,
v inovačnej výkonnosti zaostávame a naša
krajina sa v Európe umiestňuje až na 19.
mieste. Zmeniť by to mali finančné a nefinančné programy, ktoré zahŕňajú množstvo podporných aktivít – od pôžičiek cez
vzdelávanie, zdieľaný pracovný priestor,
stážový a inkubačný program až po podporu internetovej ekonomiky. Národné
podnikateľské centrá zriadené vo všetkých krajských mestách sú miestom, kde
začínajúci podnikatelia dostanú všetky potrebné informácie na jednom mieste.
Jana Škutková

niach napíšu článok, vyberú organizátori
účastníka exkurzie do Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN.
Text a snímka Jana Škutková

Aprílová ponuka pre
aktívnych seniorov
Pre seniorov, ktorí vyhľadávajú príležitosť spestriť si voľné chvíle, pripravila
nezisková organizácia STÁLE DOBRÍ
ďalšie zo série zábavných popoludní
RADOSŤ BYŤ SENIOROM. 19. apríla
o 16. h v hoteli Carlton budú na nich čakať atraktívni hostia a bohatý program.
Ten ich prevedie históriou, galériami
a pamiatkami kráľovského mesta Trnava. Možnosti cestovania v seniorskom
veku a destinácie na pobyty predstaví
riaditeľka Univerzity tretieho veku Janka Chládecká. Jednou z nich bude aj
exotická Čína, ktorú študenti univerzity navštívili v minulom roku. Podelia sa
o informácie a zážitky zo študijnej cesty
na svetový kongres o turizme seniorov
v čínskom Wu-chane. Cestovateľské
témy vystrieda rozprávanie o meditácii
na utuženie zdravia, podporu fyzickej
kondície a duševnej pohody. Vo svojej
talk show „Na slovíčko“ privíta Iveta
Malachovská dve úspešné dámy, herečku Evu Matejkovú a harfistku Katarínu
Turnerovú. Viac informácií o programe
nájdete na www.staledobri.sk
Zuzana Goláková
Snímka OZ Stále dobrí
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Železná studnička je
obľúbeným cieľom výletov
Vo februári si Svetová organizácia sprievodcov v cestovnom ruchu pripomenula 35. výročie
svojho založenia. Už na svojej druhej konferencii v roku 1987 vo Viedni sa členské krajiny
dohodli, že jeden deň v roku sprievodcovia dobrovoľne venujú svoj čas a vedomosti záujemcom zo svojich domovských krajín. Pekná tradícia sa ujala a aj tohto roku ju s radosťou využili
tisíce Bratislavčanov. Z bohatého programu som si vybrala prechádzku za krásami a históriou
Železnej studničky, ktorou nás sprevádzala pani Ľubomíra Černáková.
Putovanie Hornou Mlynskou dolinou
sme začali pri bývalom 7. mlyne, ktorý fungoval až do roku 1868. Neskôr v ňom bratislavský remeselník František Kühmayer
zriadil továreň, kde približne 300 zamestnancov vyrábalo vojenské epolety, strieborné a zlaté šnúry. Dnes v jeho priestoroch sídli Pamiatkový úrad SR.
Pravda, kým sme vykročili smerom
k lesu, dostali sme dôrazné varovanie, veď
opatrnosti nikdy nie je dosť. „Podľa starej
povesti sa v tejto oblasti v 13. až 15. storočí nachádzala dedina Sellendorf, kde
žili bohatí a chamtiví ľudia. Istý starček si
tu chcel dať pomlieť obilie, no okradli ho
a nepomohol mu ani richtár. Starý muž
dedinu preklial a tá zmizla z povrchu
zemského. Objaví sa vraj len raz za rok,
nevedno kedy. Ak sa tak stane, náhodný
okoloidúci si nesmie od pôvodných obyvateľov nič vziať, lebo by skončil v podzemí spolu s nimi. Zato keby si dal pomlieť
obilie, mohol by ich vyslobodiť,“ pobavila
i postrašila nás na úvod sprievodkyňa.
Na začiatku cesty nachádzame malú
kaplnku Panny Márie a Svätej Rity, patrónky ľudí v beznádejných situáciách. Mohlo
by sa zdať, že jej umiestnenie súvisí s bývalou Vojenskou nemocnicou, no kaplnka
je staršieho dáta. Kroky nás vedú k Červenému mostu, ktorý spolu so železničnou staničkou začal slúžiť doprave v roku
1848, keď po ňom prešiel prvý parný vlak
z Viedne do Bratislavy. Meno dostal pod-
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ľa červených tehlových oblúkov, no tie
dnešné už nie sú pôvodné. Keďže v roku
1945 ustupujúce nemecké vojská vyhodili most do povetria, zrekonštruovaný bol
na železných pilieroch. Tieto sú obložené
tehlou, a tak zostal aj dôvod zachovať jeho
meno.
Mostíkom ponad riečku Vydricu prichádzame na Partizánsku lúku, kde si povšimneme dve sochárske plastiky pripomínajúce Slovenské národné povstanie.
Meno autora prvej plastiky nie je známe
napriek tomu, že vznikla pomerne nedávno (pravdepodobne v roku 1984). Autorom centrálne umiestneného diela Päste
je akademický sochár Ladislav Snopek.
V lesoparku nájdeme aj ďalšie vojenské
pamiatky. Obdobie 1. svetovej vojny pripomínajú dve zrekonštruované delostre-

lecké kaverny, jedna sa nachádza neďaleko
mlyna Klepáč a druhá na Kamzíku, kúsok
od hornej stanice lanovky. Kaverny sú prístupné verejnosti, prehliadku si však treba
dohodnúť s členmi OZ Bunkre, ktorí sa
o ne starajú.
Až do polovice 18. storočia nebolo zvykom mešťanov chodiť do lesa. Obyvatelia
sa obávali divej zveri, ale aj zbojníkov. V období klasicizmu sa tento prístup postupne
menil a bratislavský lesopark sa stal obľúbeným a dostupným miestom oddychu.
Cesty tu boli vybudované pre prítomnosť
mlynov, ktoré fungovali na hornom toku

Vydrice. Pôvodne sa na Železnej studničke
nachádzalo len jedno jazero, no už v polovici 19. storočia Mlynskodolinská účastinná spoločnosť vyhĺbila štyri rybníky. Slúžili
ako zdroj vody pre mlyny, po ich zániku sa
využívali na rekreačné účely a šport. Mešťania sa tu v lete s obľubou člnkovali, v zime
korčuľovali. Začiatkom roku 1934 sa tu
napríklad konal hokejový turnaj o majstra
Bratislavy. Zimný štadión Ondreja Nepelu
bol postavený až neskôr, jeho prvá ľadová
plocha bola otvorená v roku 1940.

Mlynskodolinská spoločnosť kúpila mlyny v roku 1845, dva z nich zmodernizovala
a ponechala v prevádzke, ostatné boli väčšinou prestavané na hostince. Z mlynov
sa vo veľmi upravenej a zrekonštruovanej
podobe zachovali objekty V až IX, ostatné
boli asanované predovšetkým v súvislosti
s výstavbou komunikácie v Dolnej Mlynskej doline.
Piaty mlyn patril istý čas rodine Segnerovcov a stával na rohu dnešných ulíc Pri
Habánskom mlyne a Západný rad. So starým otcom k nemu chodil na prechádzky
aj Ján Andrej Segner, neskorší významný
vynálezca, matematik, fyzik a botanik. Po
ňom je pomenované Segnerovo koleso,
čiže vynález, ktorý mal veľký význam pri
stavbe vodných turbín a neskôr dokonca
pri vývoji rakiet. Mlyn číslo šesť sa nachádzal na miestach, ktoré dnes nazývame
Patrónka. Vlastnil ho Juraj Roth, majiteľ

Netopiere
potrebujú cez
zimu pokoj

továrne na muníciu, a v súčasnosti v ňom
sídli Ústav sociálnej starostlivosti pre deti
s kombinovanými chybami. Siedmy mlyn
kúpil v úvode už spomínaný podnikateľ
Kühmayer.

chodili na púte. Najstaršia božia muka
v týchto miestach pochádza približne
z roku 1740.
Naše putovanie sa končí pri prameni
Železná studnička, kde v minulosti vznikli Kúpele cisára Ferdinanda. Keď bol v 18.
storočí objavený prameň so železitou vodou, nebolo ďaleko k myšlienke využiť ho
na vodoliečbu. Prvá drevená stavba z roku
1821 bola čoskoro nahradená honosnej-

Naša cesta pokračuje popri 8. mlyne Klepáč a ďalej okolo 9. mlyna s názvom Suchý
mlyn oproti dnešnej budove Mestských lesov. Mlelo sa v ňom do konca 60. rokov 19.
storočia, potom sa aj on stal pohostinským
zariadením. Začiatkom 90. rokov 19. storočia sa majiteľom tejto usadlosti stal Rudolf
Nemčík. Bol aktívnym funkcionárom robotníckeho hnutia a v roku 1890 sa tu konala oslava sviatku 1. mája, na ktorej rečnil
k robotníkom. Keďže manifestácia v meste
nebola povolená, približne tritisíc robotní-

kov pochodovalo cez Železnú studničku.
Historickú udalosť pripomína pamätník
od akademického sochára Jozefa Kostku.
Drobné sakrálne stavby, ktoré nachádzame popri ceste, sú najstaršími stavbami v lokalite a súviseli pravdepodobne so
skratkou do dedinky Marianka, kam ľudia

šou budovou. Už v roku 1830 propaguje
podnikateľ Bergameny svoje služby v dobovej tlači a ponúka izby na prenájom.
Ceny miestností sa v tom čase odvíjali
od počtu okien. V kúpeľnom dome bola
kaplnka, kasíno, divadelná sála a miesto sa
tešilo veľkej obľube návštevníkov. V roku
1844 bol areál prebudovaný na hotel a začiatkom nového storočia v ňom pribudol
ešte pôvabný drevený záhradný pavilón.
No už v 20. rokoch 20. storočia prameň zoslabol, budovy začali chátrať a v 70. rokoch
boli definitívne zbúrané. Aj keď sa v posledných rokoch viackrát objavili plány
na rekonštrukciu výletného miesta, ťažko
povedať, čo z bývalej slávy sa podarí obnoviť. Do popredia dnes oveľa viac vystupuje ochrana životného prostredia a snaha
ochrániť lesopark a povodie Vydrice pred
devastujúcou výstavbou.
Text a snímky Jana Škutková

Za
netopiermi
sa cez zimu vydali ochranári aj do
vojenských
bunkrov na Železnej
studničke. Sú totiž
miestom, kde v tme
a tichu trávia pre
nich
nepriaznivé
zimné obdobie. Netopiere tu sčítavajú
už od roku 1996.
„To h t o r o č n á
mierna zima sa
odzrkadlila na počte i druhovom zložení zistených netopierov. Potešili nás podkováre malé
a ucháče svetlé, ale nezaznamenali
sme druhy, ktoré do podzemia prichádzajú až počas silných mrazov. Zimu
pravdepodobne prečkali v stromových
dutinách,“ hovorí Michal Noga z mimovládnej organizácie SAOLA – ochrana
prírody.
Dodáva, že vojenské kaverny, ktoré
kontrolujú, nepatria v rámci Malých
Karpát medzi významné zimoviská. Len
zriedkavo sa v jednej lokalite zaznamená viac ako 10 jedincov, tieto miesta
majú ale veľký význam v ich sociálnom
živote. Okrem netopierov tu zimujú i salamandry škvrnité a ropuchy obyčajné.
Netopiere sú počas spánku citlivé na
vyrušovanie. Opakované prebúdzanie
ich stojí veľa síl, ktoré im potom chýbajú v jarnom období. Môže sa dokonca
stať, že zoslabnuté jedince na jar uhynú
alebo sa na vyrušované miesto budúcu
zimu už nevrátia. Preto v rámci projektu
„Živé podzemie“ ochranári uzavreli najvýznamnejšie lokality.
Chceli by ste sa s netopiermi stretnúť
alebo sa o nich dozvedieť viac? Mestské
lesy v rámci environmentálnej výchovy
ponúkajú pre detské kolektívy exkurziu
do jedného z bunkrov aj s odborným
výkladom. V letnom období pravidelne
organizujú sčítanie migrujúcich netopierov za súmraku. „Na týchto akciách
radi priblížime výnimočnosť netopierov mladým záujemcom,“ vraví Jana
Znášiková, lesná pedagogička z Mestských lesov v Bratislave.
Text a snímka Michal Noga
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Kedysi mestám vdychovali
dušu remeselníci
Listovala som v knihe Vladimíra Segeša Remeslá a cechy v starom Prešporku, lebo je známe, že
autor tam má pekne podľa abecedy usporiadaný zoznam starých, z veľkej časti už zaniknutých
remesiel. Na čo je to dobré? Mnohé remeslá súčasník už ledva pozná a keď trebárs v historickom románe na niektoré natrafí, má pocit, akoby bol písaný v cudzom jazyku... Viete napríklad,
čím sa kedysi zapodievali irchári? Sotva. Hoci aj vo vašej domácnosti sa možno nájdu rukavičky z jemnej bielej kožky – vždy ich šili, samozrejme, rukavičkári, no irchári im pripravili ten
ušľachtilý mäkký materiál, zväčša vraj z koží jahniat a kozliat. Na rozdiel od garbiarov, teda koželuhov, ktorí spracúvali hrubšie kože určené najmä na obuv, najčastejšie z rožného dobytka...
Od stredoveku sa remeselníci združovali do cechov. Cechy, to bol samostatný
svet, ktorý vtedajším mestám dodával od
rána do noci typický kolorit, čulý život
plný zvukov a farieb. Zároveň to bol svet,
ktorý sa riadil prísnymi pravidlami, v každom cechu trocha odlišnými. Pravidlá určovali postupne vydávané štatúty cechov
(hovorilo sa im aj artikuly, články), zväčša
vychádzali v nemčine, niektoré aj v latinčine alebo maďarčine. Celouhorský štatút
mohol vydať kráľ, napríklad hrnčiarskemu
cechu ho podpísala Mária Terézia, formujúce sa mestské cechy žiadali o vydanie štatútu richtára, mešťanostu a mestskú radu.
Aké ciele vlastne tieto dôležité dokumenty sledovali? Len všeobecne chápaný
poriadok?

Cechy mestá nielen oživovali
Keď sa zamyslíme nad zásadami a nariadeniami, ktorými sa štatúty rozličných cechov navzájom podobajú, veľmi často zaregistrujeme rovnaké tendencie. Takmer
všade sa napríklad vyskytujú obmedzenia
v počte učňov u jedného majstra. Nielen
preto, že majster musel svojich učňov

ubytovať, stravovať a vychovávať, ale aj
pre istú ekonomickú rovnováhu života
v cechu. Správny počet učňov zabezpečoval neskôr primerané počty tovarišov,
kapacity dodávateľov surovín i možnosti
miestnych kupujúcich. Poplatky za prijatie
do učenia, tzv. zápisné, boli rozličné, podľa podmienok toho-ktorého cechu, takisto
sa platilo po vyučení, keď sa z úspešného
učňa stal tovariš. Limitovaná, hoci nie všade rovnaká, bola potom aj týždenná mzda
tovarišov. Vo veľkých cechoch, povedzme
v hrnčiarskom, platili obmedzenia aj na
počty tovarišov u jedného majstra. Druhého tovariša mohol zamestnať až vtedy, keď
jedného mali všetci. A tretieho, až keď
všetci mali už po dvoch. Cechové zvyklosti
jednoducho zabraňovali tomu, aby niektorý majster výraznejšie prekročil úroveň
ostatných a tým medzi nimi zapríčinil hospodárske a sociálne nerovnosti. Nepriamo
s tým súvisel aj zákaz odoberať prácu iným
cechom, predchytávať im kúpu surovín
alebo používať nekalé metódy pri predaji
výrobkov. Všetko dovedna potom pomáhalo udržať malovýrobný charakter remesla.
K istým zmenám došlo až v poslednej

Práca majstra, majstrovej, tovariša a učňa v povrazníckej dielni
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Zvolávacia tabuľka čižmárskeho cechu
Snímka Z. Francová
fáze cechového vývoja po roku 1813, keď
vyšli generálne cechové artikuly platné
pre všetkých. Znamenali istú demokratizáciu pravidiel a zaužívaných zvyklostí, ale
zároveň aj vyššiu kontrolu života cechov.

 rax mladých je
P
prastarý výmysel
Aby si tovariši prehlbovali vedomosti
získané počas učenia, na dva-tri roky sa
povinne vydávali na tzv. vandrovky. Počas nich postupne pracovali v dielňach
iných majstrov svojho odboru a tí im pri
odchode vpísali do úradne vydaného vandrovného listu, neskôr vandrovnej knižky,
ako sa mládenec u nich osvedčil v práci aj
ako sa správal. Okrem tovarišov vandrovali po krajine aj potulní remeselníci, ktorí
nepatrili k nijakému cechu. Boli to tzv.
vagabundi alebo fušeri (z ich pomenovania vznikla nadávka až neskôr). Museli sa

potulovať a živiť sa podomovým obchodovaním, lebo v mestách na trhoch nesmeli
predávať svoje výrobky. Cechy by im tovar
boli zhabali a ešte ich aj dali vykázať z mesta – chránili sa tak pred konkurenciou
a narúšaním cechových poriadkov. Až po
vandrovke a záverečnom „majstrovskom
roku“ u svojho majstra mohol tovariš pomýšľať na prípadné osamostatnenie – ak
sa mu, pravda, medzičasom podarilo niečo
si aj nasporiť alebo inak nadobudnúť...

Stať sa majstrom nebolo len tak
Čo všetko sa požadovalo od budúcich
majstrov pri ich prijímaní za členov cechu? Nielen vyššie „zápisné“ (v takých
prípadoch sa navyše tradovalo aj hojné pohostenie), okrem zápisného musel budúci
majster zložiť vyššiu sumu aj do cechovej
pokladnice. A keby len to! Predpisovalo
sa mu čo najskôr sa oženiť (napríklad do
roka) a požiadať o prijatie za mešťana. Osobitne sa zvýhodňovalo – a to vo všetkých
cechoch –, ak sa nový majster oženil s vdovou po majstrovi daného cechu, prípadne
si vzal ich dcéru. Inými slovami, snažili
sa v cechu udržať optimálny počet dielní.
Remeselníkmi boli totiž takmer výlučne
muži. Ženy mali jednak kopu práce s ich
domácnosťami, kam svojím spôsobom patrili aj učni a tovariši, jednak v tých časoch
nebolo zvykom, aby ženy pracovali ako
samostatné remeselníčky. Výnimkou bol
len hrnčiarsky cech, tam sa ženy tradične
uplatňovali a spomína sa aj jedna prešporská vdova z 15. storočia, ktorá sama viedla
šusterskú dielňu po zosnulom mužovi.
Stať sa mešťanom, to zasa predpokladalo,
že nový majster je alebo čoskoro sa stane
aj vlastníkom nejakej nehnuteľnosti, prinajmenšom svojej remeselníckej dielne,
ale častejšie domu, záhrady či vinohradu.
Všetky „kariérne kroky“ budúceho majstra boli, pravda, už na začiatku podmienené konkrétnym dôkazom jeho pracovných schopností. Bol povinný samostatne
vytvoriť majstrovské dielo nazývané
„meisterstück“, ktoré by schválili jeho skúsení kolegovia.

Pokuty striehli na každom kroku
V každom cechovom štatúte sa nachádza množstvo údajov o pokutách za menšie i väčšie prehrešky príslušníkov cechu.
Stačilo, aby tovariš nebol doma o ôsmej
hodine večer (!) a už platil pokutu 25 denárov. (Ktovie, čo by na to povedali dnešní

Ulica stredovekého mesta s dielňami a obchodíkmi remeselníkov
(vľavo krajčíri, vpravo lekárnik, v strede barbier a vzadu kožušníci)
tínedžeri...) No treba povedať aj to, že v remeselníckych dielňach sa ráno začínalo
pracovať prevažne už o piatej – nebolo
možné ponocovať.
Zaujímavé je, že nešlo len o čisto výchovné sankcie. Pokuty sa poukazovali mestskému špitálu, takže zároveň plnili aj funkciu sociálnu. Iné pokuty mali zasa podobu
vosku – previnilec bol povinný dodať isté
množstvo vosku do kostola.
Právo súdiť a trestať členov cechu za
priestupky a mravné poklesky patrilo
všade cechmajstrovi – jednému zo starších majstrov, ktorého si cech každý rok
zvolil. Mal v súvislosti s touto čestnou
funkciou rad povinností, no popritom aj
výhod. Ak cech nemal vlastné sídlo, pravidelné schôdze sa konali v jeho dome.
Ako pozvánky slúžili osobitne roznášané
zvolávacie tabuľky – kto neprišiel, dostal,
samozrejme, pokutu. Cechmajster reprezentoval cech na verejnosti i pred vrchnosťou. Pokuty aj iné tresty vybavoval
popri ďalších záležitostiach na cechových
schôdzach. (Členovi cechu mohol vymerať dokonca výplatu korbáčom či lopatou!)
Ak bola na programe aj hostina, najmladší
majster po nej povinne odprevádzal domov potrundžených starších majstrov...
Štatúty jednoducho rátali so všetkými
stránkami každodenného cechového života.

Najpestrejšie boli trhy a jarmoky
Starý Prešporok získal od mocnárov
svojich čias nejednu mestskú výsadu súvisiacu s konaním trhov, čo mimoriadne

zvyšovalo jeho význam. Napríklad právo
15-dňového výročného trhu mal už od štrnásteho storočia. Od pätnásteho storočia
pribúdali v meste týždenné trhy v určený
deň týždňa a osobitný jarmok na predmestí, ktorý trval takmer mesiac. Týždenné
trhy boli určené prevažne na potraviny, no
ako sa postupne rozrastali, špecializovali
sa napríklad na mäso, ryby a iný tovar a zároveň sa presúvali na voľnejšie priestranstvá pred hradbami (trh Zelený, Obilný,
Chlebový, Uhoľný, Dobytčí...). Aj remeselníci sa sústreďovali so svojou trhovou
ponukou podľa cechov. Umožňovalo to
lepšiu orientáciu zákazníkov, no aj kontrolu – pravidlá predaja napríklad obmedzovali nekalú konkurenciu. Na kvalitu tovaru
a dodržiavanie váh a mier všade dozeral
tzv. trhový richtár určený radnicou. Patrila
mu časť pokút, ktoré na trhoch a jarmokoch vyberal. Zlodejov mesto prísne súdilo, milosť dostal taký človek len v jednom
prípade – ak na trhu ukradol dva či tri kusy
chleba, aby nezomrel od hladu.
Snáď to zlodeji príliš často nezneužívali.
Tí tučnejší vlastne ani nemohli...
Viera Vojtková

(Podľa knihy
Vladimíra Segeša
Remeslá a cechy
v starom Prešporku,
Bratislava 2010,
vyd. Marenčin PT.
Vydavateľstvu
ďakujeme aj za
možnosť použiť
ilustrácie.)
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Kam s najmenšími? Do bábkového divadla!
Rodičia vedia, aké je niekedy ťažké nájsť dieťaťu zmysluplnú aktivitu. Najmä takú, ktorá nie je pohybová, ale má zamestnať aj hlavu tých najmenších. Novomešťania sú v súčasnosti
tak trošku privilegovaní. Práve v našej mestskej časti sídli už
takmer tri roky Bratislavské bábkové divadlo. Skvelý priestor
našlo zozadu Istropolisu na Škultétyho ulici. Ostal prázdny po
odchode „Radošincov“ a kým BBD nezrekonštruujú jeho pôvodné sídlo na Dunajskej ulici, majú to Novomešťania s detičkami skutočne na skok.
Prvého marca oslávilo BBD už 63. narodeniny a detí, ktoré
si užili nespočetne inscenácií, by sa človek nedorátal. Ale nie
je to len o zábave. „Bratislavské bábkové divadlo je čarovný
priestor, ktorý má moc prostredníctvom umenia viesť ľudí
k tolerancii a humanizmu,“ hrdo sa hlásia umelci k tvorbe,
ktorá nielen baví, ale aj inšpiruje, vzdeláva a umožňuje duchovný rast malých aj veľkých. Už pri pohľade na bábky a scénografiu je jasné, že v tomto divadle sa nerobí nič narýchlo, len pre
efekt. „Vraciame sa ku koreňom – k zemitému a poctivému
komediantstvu starých kočovných bábkarov, k múdrosti rozprávok, k dojemnosti klaunov a k radosti z hry,“ hovorí o svo-

Valentín v štýle latino
V programe Domu kultúry na Kramároch sa objavila zaujímavá tanečná novinka. Tematické hudobno-tanečné večery odštartovala Latino Valentino párty. Akadémia tanca
Miguela Méndeza folklórnych a populárnych tancov Latinskej Ameriky popularizuje latinskoamerickú kultúru na Slovensku už od roku 1985.
Prostredníctvom tanca nám charizmatický Miguel Méndez priblížil život na Kube, v Nikarague či Kostarike. Oko
potešili originálne ukážky a záujemcovia si mohli aj priamo na parkete vyskúšať salsu, čaču alebo merengue. Občerstvenie zodpovedalo štýlu večera, podávali sa miešané
drinky a pravá kostarická káva. Organizátorov potešilo, že
valentínsku párty navštívila a pri tónoch latinsko-americkej
hudby si „zatrsala“ aj staršia generácia Novomešťanov. Ďalší
tematicky zameraný hudobno-tanečný večer pripravujú už
čoskoro.
Branislav Oprala, snímka Marek Harum

jej tvorbe tím 15 bábkohercov a ďalších siedmich ľudí, ktorí sa
podieľajú na fungovaní divadla.
Aktuálne má divadlo v repertoári neuveriteľných 33 inscenácií. Niektoré sú pre deti už od troch rokov, iné pre starších
škôlkarov či školákov. Nechýba klasika ako Popolvár, Zajko
Bojko, Soľ nad zlato, Zhavranelí či Snehová kráľovná a mnohé
ďalšie. BBD každoročne uvedie aj vlastné autorské inscenácie,
v tomto roku stihli už dve. Rozprávky o Malej tučnej víle sú
„citlivou paródiou ľudského konania a vlastností“. V rozprávke o dievčatku menom Nuna sa zas deti vydajú na cestu do
sveta fantázie a možno pochopia, ako sa dajú vďaka múdrosti
a vnímavosti vidieť aj veci, ktoré nám inak unikajú. Inscenácia
Nuna mala premiéru 28. februára, autorom hudby je Martin
Geišberg. Obe najnovšie inscenácie sú vhodné pre deti od
troch rokov.
Bratislavské bábkové divadlo otvára svoje brány takmer každý deň, azda niet lepšej cesty, ako priviesť už tých najmenších
k láske k divadlu. Kompletný program aj informácie o kúpe
lístkov nájdete na webe divadla www.babkovedivadlo.sk
Marianna Mašátová Haliaková
Snímky archív BBD

Komunitné centrum na Ovručskej 5 pozýva
8. 4. 2020 16. – 17. h
Kreatívne dielničky pre deti s témou Veľkej noci. Počet
detí v skupine je maximálne 10, v prípade záujmu prosíme
o prihlásenie dieťaťa na tel. čísle 0907 977 211. Vstup zdarma.
NOVINKA
Každý piatok 11.20 – 12.30 h
Koordinačné cvičenie pre seniorov – žonglovanie ako aktívny spôsob trénovania pamäti s úspešnou lektorkou pamäti
Silviou
Viac informácií o programe na tel. č.: 0907 977 211.
Zmena programu vyhradená.

INZERCIA
Vodoinštalatérstvo – oprava, montáž. 0904572977.
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Šinter liga v basketbale: Koniec zimy
v znamení zvýšenej aktivity
Šinterky a šintri z Nového Mesta, ktorí trénujú loptové hry a basketbal už dva a pol roka, usporiadali na konci zimy dve výnimočné súťaže: Valentínsky turnaj a Noc svetiel. Obe preverili ich pripravenosť
na Veľkonočný turnaj a záverečný Turnaj o majstra Bratislavy.
 alentínsky turnaj prekvapil
V
novými disciplínami

a šintri sa neustále zlepšujú. Veríme, že
čoskoro zvládnu aj basketbal v plnom počte hráčov a začnú súťažiť piati na piatich.

Š inter liga pozýva
na Veľkonočný turnaj
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Magická svietiaca lopta, osvetlené koše,
ale aj telocvičňa plná svetielok a výnimočná atmosféra sprevádzali nočný basketbal.
Športujúcim šinterkám a šintrom z celej
Bratislavy spríjemnili čakanie na úplnú
tmu súťažné disciplíny pre jednotlivcov
v streľbe na kôš, súťažou dvojíc v počte prihrávok a kvalifikácia v minibaskete trojíc.
Potešiteľné je, že Novomešťania sa nestratili a mali zastúpenie aj medzi víťazmi.
V súťaži dvojíc v počte prihrávok za minútu
v kategórii starších žiakov vyhral Samuel
Hudáček z tímu Riazanská Fires s Veronikou Keszegovou zo ZŠ Biskupická. Finále
nočného basketbalu so svietiacou loptou

Šikovník Samuel Hudáček z Riazanská
Fires a jeho víťazná odmena

Rodičov športujúcich detí a basketbalovú verejnosť pozýva Šinter liga aj na
Veľkonočný turnaj, ktorý sa uskutoční
21. 4. 2020 v telocvični na Cádrovej od
9. do 11. h. Turnaj bude výnimočný veľkonočnou atmosférou a aj tým, že bude
poslednou previerkou pred záverečným
vyvrcholením sezóny, kde sa rozhodne
o majstroch Bratislavy. Vstup je voľný.
Miroslav Švec, OZ Šinter
Snímky Marián Csano
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 oc svetiel − rozlúčka
N
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Najťažšou disciplínou bolo kotúľanie lopty

Klasický fúrik preveril silu

ZD

Tentokrát v štafetách tímov súťažili
namiesto jednotlivcov dvojice. Veselé
disciplíny preverili ich súčinnosť. A čo
všetko museli zvládnuť? Beh a dribling
s loptou patrili medzi to najľahšie. Vzájomnú koordináciu a komunikáciu v dvojiciach preverila najťažšia disciplína − kotúľanie lopty −, šikovnosť si preskúšali
behom bočným cvalom s loptou na hrudi
a silu klasickým fúrikom. Po štafetách nasledovala streľba na kôš a minibasket trojíc. Hostiteľmi a usporiadateľmi turnaja
boli deti zo ŠpMND Teplická.
Zápolenie medzi tímami Riazanská Fires,
Cádrová Musketeers a Teplická Wizards sa
tentokrát skončilo lekciou z fair play, lebo
sa objavili prejavy nešportového povzbudzovania a neprajnosti voči súperom. Ale
aj napriek tomu turnaj ukázal, že šinterky

vyhrali medzi staršími dievčatá z tímu HMG
a medzi najstaršími Vrakunskí balleri. Touto
aktivitou sa 80 šinteriek, šintrov a ich rodičov z celej Bratislavy prihlásilo k európskej
sieti #PlacemakingEurope v rámci iniciatívy #LightUpYourStreet, čím upozornili na
nedostatočne osvetlené verejné priestory,
športoviská a ich bezpečnosť.
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PODUJATIA PRE DETI
26. 4. 2020, nedeľa 16. h
Funny a kamaráti – veľkú show a skvelú zábavu prinesú Funny a jej zvieratká
Gugu, Lulu, Žužu, Jojo a Dodo. Svojimi príbehmi z dúhového sveta sa spolu
s deťmi zabavia a naučia nové veci.

tel.: 02/44 37 37 60
info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk
nájdete nás aj na FB:
https://www.facebook.com/strediskokulturybanm

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY

TVORIVÉ:

4. 4. 2020 s hudobnou skupinou SATURN
18. 4. 2020 s hudobnou skupinou PARTY TIME
25. 4. 2020 s hudobnou skupinou CHARLIE BAND
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Pre dospelých
- Výtvarné štúdio akad. soch. Magdy Burmekovej pre dospelých
- Keramika pre dospelých
- Škola strihov a šitia
- Výuka klavíra

É

Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ o 17. h,
živá hudba 60. – 90. rokov, žrebovanie vstupeniek.

KURZY 2020

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ)

ÍL Z

V prípade ponuky a dostatočného záujmu je možné otvoriť aj iný typ kurzu.

4. 4. 2020, sobota od 8. h – 12. h.
Medzinárodné VSZ mincí, medailí, odznakov, starých pohľadníc,
telefónnych kariet, kníh, gramoplatní, plagátov, filatelie, pivných podložiek,
vyznamenaní, etikiet, plagátov a pod.

Viac info na 0903 929 244, 02 / 44 37 37 60, (po – pia: 9. – 18. h),
www.skvajnorska.sk, e-mail: info@skvajnorska.sk
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KLUBOVÉ PODUJATIA

Stromová 18, tel.: 02/54 77 11 48
dkkramare@chello.sk, www.skvajnorska.sk

IAC

16. 4. 2020, štvrtok 16. h
Klub priateľov opery

15. 4. 2020, nedeľa 18.30 h
Cestovateľské kino – príďte si užiť tie najzaujímavejšie postrehy
a zábery z ciest dobrodruhov

Každý utorok od 10.30 h do 12. h a piatok od 17. do 20. h
OMNIBUS – detské vokálne a divadelné štúdio pre deti od 3 do 14 rokov

VM

6. 4. 2020, pondelok 19. h
Poetický večer s Jurajom Sarvašom a jeho hosťami – literárno-hudobná
kompozícia

ES

18. 4. 2020, sobota 9. h – 14. h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov

PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

Predaj vstupeniek: pondelok, utorok od 16. h do 19. h
(vždy 2 týždne pred podujatím). Zmena programu vyhradená.
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Stredisko kultúry SK Vajnorská si vyhradzuje právo zmeny alebo zrušenia
programu z kapacitných alebo iných dôvodov.
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1. a 22. 4. 2020, streda 16.30 h
Klub Venuša – klubové stretnutie Ligy proti rakovine

DOM KULTÚRY KRAMÁRE

